
 

Program for Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativers  

Årsmøde for Dyrevelfærdsorganerne  

Den 16. september 2021 hos Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby  

 

Medlemmer af Dyrevelfærdsorganerne kan deltage i mødet fra kl. 9.00-12.30. Andre interesserede er vel-

komne fra kl. 12.30. 

Tilmelding skal ske ved at sende en udfyldt tilmeldingsblanket til ufa-aarsmoede@fvst.dk senest den 15. au-
gust.  

 

9.00-9.20 Morgenmad og mulighed for at opstille medbragt 3R-tiltag til markedspladsen kl. 15 

 

 
9.20-9.30 

Velkomst 

 Hvad har Udvalget, styregruppen og sekretariatet arbejdet med siden sidste møde? 

 Hvad vil der blive arbejdet med fremadrettet? 

Axel Kornerup Hansen, formand for Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer 

 
9.30-10.05 
 

Import af laboratoriedyr fra tredjelande – kontrol ved grænsedyrlægen 

Sørine Quaade Møller, Ledende grænsedyrlæge, Fødevarestyrelsen 

 
10.05-10.25 

Samspillet med lufthavnspersonale, grænsedyrlæge og told 

Kenneth Skovgaard, Global Director, og Anders Furbo, Special Projects Manager, World Courier 
Denmark A/S 

 
10.25-10.45 

Dyrevelfærd under transport? – En leverandørs beretninger 

Tine Larsen, Product Specialist & Animal Welfare Responsible, Scanbur 

 
10.45-10.55 

 
Pause 

 

10.55-11.10 
Dyrevelfærdsorganernes organisering, kommunikation og arbejdsopgaver  

– en spørgeskemaundersøgelse   

Katrine Svendsen, Fødevarestyrelsen  

 
11.10-11.15 

Workshop om dyrevelfærdsorganernes organisering, kommunikation og arbejdsopgaver   

 Introduktion til gruppearbejdet 

 
11.15-12.00 

 
Workshop – diskussion i grupper 

 

12.00-12.30 
 

Workshop – opsamling i plenum 

mailto:ufa-aarsmoede@fvst.dk


 
12.30-13.30 

Frokost 

Mødet åbnes for alle interesserede deltagere resten af eftermiddagen 

 
 

 13.30-14.30 

Succeshistorier, udfordringer og nye initiativer 

 Kan vi Refine Oral Glukose Tolerance Test i mus – og hvordan kommer vi i gang? 

v/Dorte Bratbo Sørensen, Lektor, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Køben-

havns Universitet 

 Refinement og welfare scoring af grise som værktøj til at designe en grise-nyretrans-

plantationsmodel – set fra det dyretekniske personales perspektiv, v/ Beatrice 

Tscherning Olesen, Veterinærsygeplejerske og koordinator for dyrestaldene, Institut 

for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet 

 Undersøgelse af aggression hos hanmus – et ”crowd-sourcing” projekt, v/Maria K. 

Kiersgaard, Senior Laboratory Animal Veterinarian, Novo Nordisk  

 
 

14.30-14.50 

3R-konkurrence for dyreteknisk personale – Vinderen fra 2019 præsenterer resultater 

 Opgradering af staldforhold og berigelse for kaniner, høns og marsvin, der opstaldes i 
gamle staldbygninger 

Thomas Olsen, Driftstekniker, Afdeling for Eksperimentel Medicin (AEM), KU 
 

14.50-15.00 
 

Kort præsentation af de 3R-tiltag, der er taget med til markedspladsen 

 
15.00-16.00 

Markedsplads 

 Præsentation af 3R-tiltag og ideer i udstillingsformat samt networking 

 

Om markedspladsen: 

Alle deltagere på årsmødet opfordres til at fremvise bur, opstaldning, berigelse, andre gode 3R-idéer 

eller udfordringer fra egen facilitet. Det kan være stort og småt, som har forbedret dyrevelfærden, 

forfinet en metode, ført til at færre dyr bruges osv. Tag buret/opstaldningen/berigelsen med til mar-

kedspladsen, eller vis din idé eller udfordring på en poster med billeder, en video eller lignende.  

Hvis du tager en udstilling med til markedspladsen, skal du medbringe en kort beskrivelse af udstil-

lingen i print. 

Se eksempler på udstillinger fra tidligere år her. 

Det medbragte til markedspladsen stilles op om morgenen fra kl. 9.00-9.20 eller under frokosten fra 

kl. 12.30-13.30. Om eftermiddagen i tidsrummet kl. 15.00-16.00 står man ved sin udstilling og præ-

senterer den for interesserede. 

Der serveres kaffe, te og kage, mens markedspladsen løber af stablen. 

 

https://natud.dk/for-dyreteknikere/

